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Resumo Este artigo visa analisar um processo de tutela e fuga de duas crianças no final do século XIX em
São José dos Campos, e relacioná-lo com o processo histórico de emancipação dos escravos e a
necessidade de mão de obra trabalhadora, principalmente no sudeste escravocrata conservador,
compreendendo a história social do trabalho infantil que se fazia através das brechas na legislação da época.
Apresentando a fuga como forma de resistência, conflitos e protestos contra o sistema de tutorias muito
comuns no final do século XIX. Este trabalho resulta da transcrição e análise de um processo que vigorou
entre 1888 e 1891 do 2° Fundo Fórum de São José dos Campos, sob tutela da Fundação Cultural Cassiano
Ricardo em parceria com o Núcleo de Pesquisas e Documentação Histórica Pró-Memória São José dos
Campos.
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Introdução
A cidade São José dos Campos, localizada
entre as cidades de Taubaté e Jacareí, grandes
produtoras de café do Vale do Paraíba, aparecia
com uma produção tímida, resultante de suas
condições históricas, região onde imperava a
pequena e a média propriedade. Apesar de a
cultura cafeeira ser inferior à de outras cidades da
região, o café ainda era a atividade que rendia
maior dividendo ao município. (PAPALI, 2012:122)
No cultivo do café, São José dos Campos
utilizava-se da mão de obra escrava, chegando a
corresponder segundo observou Marcondes (2000)
no censo de 1872, 9,2% da população total do
município (2000). Entretanto, apesar da população
escrava ser menor que em outras cidades da
região, a cidade não ficou imune às tensões que se
intensificavam no final do século XIX. (PAPALI,
2010: 123).
Essas tensões eclodiram a partir da década de
1880 com insurreições, fugas de fazendas e o
crescimento do abolicionismo radical, que segundo
Martha Abreu e Matheus Serva Pereira:
Ainda que a elite tenha tentado fazer
transbordar para a sociedade pós-abolição as
regras sociais do mundo escravista, deve-se
entender a Abolição não como uma conquista
da liberdade irrestrita, nem como uma completa

fraude, mas como ocasião de tensão e disputa
em torno dos sentidos da cidadania da
população. (ABREU, PEREIRA. 2011:280)
Com o fim da escravidão próxima, o Estado
preocupou-se em assegurar as condições mínimas
de tranquilidade aos fazendeiros por meio da
perspectiva do trabalhador livre, onde as tutorias
seriam utilizadas como recurso legal. Como
destaca Ana Cristina do Canto Lopes Bastos:
Voltando-se para os autos de tutoria e
contrato de órfãos, pode-se aventar então a
hipótese de que o trabalho era considerado um
dos principais meios de educação para as
crianças e jovens pobres, além da crença
bastante difundida sobre a maior facilidade de
“adestramento” e disciplinarização do corpo
infantil para ser utilizado como mão de obra.
(BASTOS 2008: 03)
______________________________________
1
Documento encontra-se sob a tutela da
Fundação Cultural Cassiano Ricardo no Arquivo
Histórico de São José dos Campos utilizado pelo
Laboratório de Pesquisa e documentação Histórica
da Univap no Projeto de Pesquisa Pós-abolição:
Trabalho e Cotidiano em Pequenas Cidades do
Vale do Paraíba Paulista (1888-1930) FAPESP N°
2014/10190-4.
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Para evidenciarmos as consequências destas
ações e principalmente a fuga como forma de
resistência às tutorias, nos dispomos a analisar ao
longo da discussão, um processo de tutela de dois
menores em São José dos Campos no ano de
1888, onde iremos perceber estes fatos do
cotidiano no pós-abolição e debater suas
problemáticas.

Demonstrando uma preocupação com a mão de
obra escrava que se emancipara no mesmo ano
deste processo de tutela, os ex-senhores
buscavam o trabalho destas crianças. O temor era
que, sendo livres, as mães poderiam ir embora das
fazendas levando consigo seus filhos, de maneira
que o fazendeiro ficaria carente de trabalhadores. É
perceptível neste ponto que as tutelas passaram a
ser a solução para o temor dos cafeicultores.

Metodologia
Este artigo enquadra-se na área de conhecimento
da História Social, e foi desenvolvido a partir da
análise e transcrição de fonte primária, um
processo cível de tutela e fuga do ano de 1888 a
1891 do 2° Cartório de São José dos Campos.
Baseando a análise, foram utilizados artigos na
área de tutela e pós-abolição.
Discussão
Discutiremos aqui um processo que se encontra
no Arquivo Público Municipal de São José dos
Campos, encontrado na caixa de número 746 do 2°
Cartório Cível da cidade, contendo 34 páginas.
Aberto no dia 10 de Outubro do ano de 1888, pelo
cartório do 2º cível, um contrato de tutoria de
órfãos, tendo como suplicante (tutor) Francisco
Nogueira França, e contratador Climério Nogueira
França, e como tutelados os órfãos Henrique e
José de dez e oito anos respectivamente; ambas
as crianças encontravam-se dentro da idade legal
prevista por lei para a execução de tarefas ao seu
tutor ou contratador. Este tipo de prestação de
serviço regularizou juridicamente uma relação
costumeira que já acontecia no país desde a
colônia.
O primeiro órfão era natural da cidade de
Paraibuna, filho de pais desconhecidos, e o
segundo órfão natural de São José dos Campos,
filho da viúva Maria Vicentinha. Ainda que a mãe
estivesse viva os pedidos de tutela eram expedidos
igualmente, como observa Anna Gicelle García
Alaniz:
Entretanto, à medida que a legislação
abolicionista aproximava-se do treze de maio,
as famílias negras iam encontrando dificuldades
na conservação de seus laços e em sua
sobrevivência. É o momento em que a febre
tutelar tomava conta dos proprietários em vias
de perder seus investimentos. (ALANIZ,
1997:51)

Portanto, as tutelas tornaram-se, sem
dúvida, uma espécie de escravidão
disfarçada – uma tentativa viável de manter
os filhos das escravas sob o controle
senhorial e remediar a questão da mão de
obra. (PERUSSATTO, 2010: 06)
No processo analisado ambos os órfãos
residiam no bairro “Ribeirão Descoberto”, e não
possuíam “bens de fortuna”, segundo declarou o
suplicante tutor Sr. Francisco Nogueira França,
como era muito comum aparecer nos processos.
No mesmo dia da abertura da tutoria, o
suplicante, Francisco Nogueira, fez juramento aos
“Santos Evangelhos”, uma vez que, o Estado
Imperial era oficialmente católico. Nestes
juramentos o tutor nomeado dos referidos órfãos
iria zelar pelo bem-estar das crianças, defendendo
seus direitos e justiça, administrando seus bens no
futuro, tratando-os com humanidade, ensinandolhes a moral e os bons costumes e mandando-os
aprender as primeiras letras. No entanto, essa
inserção social passava pelo projeto das elites:
Educar e instruir menores abandonados
e desamparados, incluindo os libertos pela
Lei de 1871, significava, antes de tudo, a
tentativa de manter, nas mãos dos antigos
senhores, os poderes de decisão e
intervenção sobre as vidas dos indivíduos
livres e libertos pobres, oferecendo-lhes
instrução agrícola com a intenção de
preparar não apenas para o trabalho livre,
mas também conservando a mão-de-obra
descendente de escravos nas fazendas e
nas áreas rurais. (ARANTES, 2004:05)
Ana Cristina do Canto Lopes Bastos atenta à
definição acerca dos contratos de soldadas, que
seria a remuneração paga aos menores pela
prestação de serviços, afirma que:
Segundo Pedro Nunes, soldada é a
‘remuneração de criados, operários e
trabalhadores’. Nos processos, o contrato
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de soldada era o documento assinado pelo
contratante pela locação dos serviços dos
órfãos intermediada pelo poder judiciário.”
(NUNES apud BASTOS, s/d: 01 )
Os valores de 24$000 réis ao ano para o órfão
José de 8 anos de idade e 30$000 réis ao ano para
o órfão Henrique de 10 anos, pelo período de 3
anos, com a condição de ministrar-lhes de graça,
vestuário caseiro, alimentação, curativo e
habitação, ficou acordado, como consta no
processo. A soldada tinha o fim de legalizar o
trabalho dessas crianças e funcionava como um
contrato de serviços, intermediado por um juizado
de órfãos, sendo na prática uma substituição do
trabalho escravo pelos serviços desses menores.
(AZEVEDO, G. C. 1996: 23)
O Juizado de órfãos vai funcionar como controle
do Estado sobre os tutelados, como explica Ilzani
Valeria dos Santos:
(...) Juizado de Órfãos, que aparece como
elemento decisivo nos processos que o
envolve. O Juiz é o representante do
governo, redefinindo as relações sociais e
familiares. Ser juiz de menores era possuir
atributos que definiam a vida dos menores.
Tinha a incumbência de entregar os órfãos
à soldada e fiscalizar os tutores.
Representava o poder público para se fazer
cumprir a legislação acerca dos “direitos”
dos menores .(SANTOS, I. V. s/d :05)
O processo nos mostra que após o pedido de
tutoria dos órfãos pelo suplicante Francisco
Nogueira, o contratador Climério Nogueira França
informava no dia 17 de Outubro do mesmo ano, ou
seja, apenas uma semana após a tutoria, a fuga
das duas crianças, como percebemos no fragmento
do processo:
Diz Climério Nogueira França, que no dia 10
do corrente mês, contratou neste juízo os
serviços dos órfãos Henrique, natural de
Paraibuna e filho de Maria Vicentinha, sendo
que Henrique (indecifravel) logo para a vila do
Boquira em casa de José Marcelino, e o órfão
José se acha em casa de Bernardo Leite neste
termo sem consentimento
do
suplicante,
requer por isso a V. Sª se digne de
mandar passar mandado de apreensão contra
o órfão José, a precatória dirigida ao sub
delegado do Boquira, a fim de ser apreendido
o órfão Henrique para que todos sejam
entregues
imediatamente
ao
suplicante,

sendo intimadas as pessoas que os tiver
acoitados. (Página Controle 25 Caixa 746)
A fuga empreendida por estas crianças foi
certamente a solução encontrada por muitos
tutelados do pós-abolição, sugerindo também uma
forma de resistência. A fuga e a vadiagem como
aspecto de rebeldia aparece como um consenso
entre historiadores que vêm estudando a criança
desvalida (FRAGA FILHO apud. PAPALI, 1996:
112-3).
Os motivos dessas fugas, além de resistência e
fuga por maus tratos, aparecem também como a
persuasão efetuada por mães, pais, parentes
próximos, ou simplesmente pessoas interessadas
na companhia do menor, que incentivavam essas
fugas.
Em muitos pedidos de exoneração de
tutoria, tutores que viam seus pupilos
evadindo-se
de
suas
casas
ou
propriedades agrícolas manifestavam seu
descontentamento
com
mães
que
“seduziam” seus filhos para fugirem
(PAPALI 2003:192/193).
Tudo indica que a fuga foi muito utilizada neste
período por esses sujeitos. Um estudo realizado
em Taubaté por Maria Aparecida Papali, mostra
que entre os anos de 1888 e 1889 foram
encontrados 68 processos de fuga de menores
tutelados e que em muitos destes processos os
tutores relatavam a participação de pais ou
parentes próximos que persuadiam os menores a
fugir.
O regime de trabalho ao qual eram submetidos
muitos desses menores era muito precário,
assemelhando-se ao regime escravista, fazendo
com que a tutela surja como humilhante,
degradante, representando a memória da senzala
que se queria ver esquecida. A fuga, portanto, à
revelia do judiciário e dos senhores, foi a solução
muitas vezes encontrada. (PAPALI 2003:181/190)
O contratador dos serviços afirmava saber onde
se encontravam os menores e entrou com um
pedido de apreensão das crianças. Foi solicitado,
que o Juiz de órfãos expedisse um mandado de
apreensão contra o órfão José, feita também ao
subdelegado do Buquira, na cidade de Caçapava
para a apreensão do órfão Henrique, para que
estes fossem entregues imediatamente ao
suplicante, Francisco Nogueira.
Foi então enviado um oficial de justiça para
fazer cumprir o mandado de apreensão do órfão
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José, que deveria ser entregue imediatamente ao
contratante Climério França, e que aqueles que
estivessem acoitando o menor, ou seja,
escondendo-o, deveriam ser intimados sob a forma
da lei para que o entregasse.
O relato que se segue do oficial de justiça é que
ao chegar ao bairro mencionado pelo contratador, a
24 Km da cidade para realizar a apreensão,
Bernardo Leite, citado no trecho do documento,
disse-lhe que o menor não se encontrava mais em
sua residência.
Da mesma maneira quando foi realizar a
apreensão do órfão Henrique na casa de Gertrudes
Ferreira, enquanto intimava-a a prestar contas do
referido órfão, este acabou fugindo pelos fundos do
quintal da casa, como no trecho:
Certifico que em cumprimento do mandado
do Meritíssimo Doutor José Augusto de Oliveira
Moura, Juiz de Órfãos da cidade de Caçapava,
em seu termo, fui em a partir da Quitanda desta
Vila do Boquira, em casa de Dona Gertrudes
Ferreira, e sendo aí encontrei a mulher do dito
José Marcelino, ao qual incontinente intimei a
mesma para dar conta do órfão Henrique pelo
conteúdo do referido mandado, e foi quando o
pequeno órfão, evadiu-se pelo fundo do quintal
que nunca mais pude avistar com semelhante
órfão e por esse motivo deixei de fazer a
apreensão e auto da entregado referido órfão.
Todo o referido é verdade, do que dou fé.
(página Controle 25 Caixa 746)
Constatamos neste documento a ineficácia do
pedido de apreensão dos menores. No entanto, de
qualquer maneira em que se desse a fuga, a
solicitação de apreensão foi o pedido mais
realizado por tutores (PAPALI, 2003: 193)
O processo não aborda o grau de proximidade
dos menores com Bernardo Leite e Gertrudes
Ferreira, no entanto, outros casos em estudo
apontam o incentivo da fuga por terceiros, que
desejavam a companhia do menor. Essas
“seduções”, como encontramos no processo,
muitas vezes aconteciam por familiares que
sentiam-se atingidos em sua dignidade, quando
seus filhos eram tratados como escravos nestas
fazendas.
No ano de 1891, ou seja, três anos após o início
do processo de tutela, o juiz de órfãos cobrava do
contratante Climério Nogueira o pagamento das
soldadas em atraso, como havia sido acertado em
contrato no ano de 1888. No entanto, como não
foram encontradas as crianças, Climério Nogueira
junto com o tutor Francisco Nogueira, alegou que

devido ao fato de não terem os órfãos lhes
prestado serviço algum, por terem fugido do
município, pediam que o contrato de tutela fosse
reincidido. A Exoneração da Tutoria era uma
solução para os tutores para que não continuassem
a se cumprir o contrato de soldada, e muitas vezes,
eram solicitadas antes mesmo do pedido de
apreensão dos ingênuos. (PAPALI, 2003: 194).
No caso em estudo, a petição de exoneração
fora aceita e no dia 15 de Outubro de 1891, o Juiz
Dias Cardoso libera tutor e contratador do
pagamento da soldada.
O processo não nos mostra sobre o destino de
ambas as crianças fugidas. A rua foi destino de
muitas delas, e no final do século XIX as
estatísticas criminais apontam um aumento da
criminalidade infantil, principalmente após 1890.
(MOURA apud. PAPALI 2003: 196).
Começam a surgir então institutos correcionais
destinados a corrigir os jovens praticantes do ócio e
da vadiagem dando inicio as discussões acerca da
direção a ser dada ao menor infrator e vagabundo.
( MARCÍLIO, 1998: 86).

Considerações Finais
A concepção de liberdade e modernidade que
vinha se constituindo no Brasil do século XIX,
controlada e gradualmente construída pelo poder
judiciário, e pelos interesses privados através de
leis e ações costumeiras, com o objetivo de garantir
mão de obra trabalhadora nas fazendas de café
resultaram em uma emancipação condicional dos
escravos, onde a ameaça da propriedade privada
foi resguardada pela possibilidade de manter-se a
descendência da senzala e crianças pobres, em
geral, sob o domínio senhorial através das tutelas,
em um momento em que se procurava higienizar e
moralizar os costumes das populações pobres
visando produzir trabalhadores mais adestrados e
submissos.
Ao analisarmos um processo de tutela e fuga,
podemos perceber aspectos como a presença de
um contratador, que tinha embasamento jurídico
para utilizar-se dos serviços que seriam prestados
por menores órfãos, por meio do pagamento da
soldada; o tutor que jurando atender as
necessidades básicas dos menores os endereça a
trabalho por aluguel a um terceiro; e principalmente
a questão da fuga, solução constante para meninos
e meninas, que acabavam vendo nas ruas um lugar
promissor e assumiam a prática de pequenos
delitos e vadiagem, gerando problemas sociais que
foram herdados até a atualidade pelo nosso país.
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A fuga, portanto, surge como a resistência ao
projeto de submissão destas crianças, pois em um
momento em que o trabalho é encarado como
edificante e o ócio como crime, a condição do
menor de ocupar as ruas demonstra sua
insatisfação com o projeto elitista de educação
voltada para o trabalho.
O não enquadramento destas crianças dentro
do projeto de controle da sociedade elitista os
colocava como um grupo perigoso, apresentados
muitas vezes pelos jornais da época.
Como no caso das duas crianças estudadas no
processo, que após a fuga não se obteve mais
informações acerca do futuro e condições dos
menores, apontando também que São José dos
Campos, apesar de tímida em produção e
representação econômica no pós-abolição, não
ficou isento das tensões presentes no país.
Uma inserção social limitada, que acabou sendo
rejeitada por esses menores através dos atos de
resistência, negava a condescendência de uma
cidadania controlada e tutelada.
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